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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα 

Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ, 

εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. 

 

Α.  ρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο θαθέ NESCAFE DOLCE GUSTO, ε Δπηηξνπή από 

ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη από όζα αλαιπηηθά ζπδεηήζεθαλ δηακόξθσζε ηελ άπνςε όηη ε 

ελ ιόγσ κεραλή θαηά ηελ επηθαινύκελε «κρύα λειτοσργία» ηεο δελ επηηειεί θακία ιεηηνπξγία αιιαγήο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαθέ. Γειαδή, δηαηεξεί ην 

λεξό ζηε ζεξκνθξαζία πνπ ήδε έρεη ζην δνρείν, αιιά όκσο δελ ην ςύρεη, ώζηε λα παξαζθεπαζζεί 
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θξύνο θαθέο. Σν απηό δηαπηζηώζεθε θαη από ηελ επί ηόπνπ επίδεημε ιεηηνπξγίαο ηεο κεραλήο. 

Παξάιιεια δηαπηζηώζεθε θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο κεραλήο απηήο έλαληη ησλ αληαγσληζηηθώλ ηεο, νη 

νπνίεο δελ έρνπλ ηε ιεηηνπξγία δηαηήξεζεο αλαιινίσηεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

ζεξκαίλνπλ «ππνρξεσηηθά» ην λεξό θαη λα παξαζθεπάδνπλ κόλν δεζηό θαθέ. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ν ηζρπξηζκόο «από τη μόνη μητανή με κρύα λειτοσργία», επηθνηλσλεί 

εζθαικέλα ηε δπλαηόηεηα ηεο κεραλήο λα παξαζθεπάδεη θξύν θαθέ, πξνθαλώο ςύρνληαο ην λεξό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, γεγνλόο πνπ ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ είλαη αθξηβέο. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή θαηά πιεηνςεθία έθξηλε όηη ν ππό έιεγρν ηζρπξηζκόο είλαη πηζαλό λα 

νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ηνπο θαηαλαισηέο, πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη 

λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 4 εκεξώλ. 

 

Β.  Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «με μία κίνηση», ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη ζην πιαίζην ηνπ 

δηαθεκηζηηθνύ ιόγνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσλία, δελ ελλνείηαη θπξηνιεθηηθά αιιά ππνλνείηαη - θαη 

γίλεηαη εύθνια αληηιεπηό από ην κέζν θαηαλαισηή - ε ηαρύηεηα θαη επθνιία ζηε ρξήζε κηαο απηόκαηεο 

κεραλήο, όπσο είλαη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη θίλδπλνο παξαπιάλεζεο. 

Γηα ην ιόγν απηό ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ πξνθύπηεη 

παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Γ.  ρεηηθά κε ηε δηαηύπσζε «με το πάτημα ενός κοσμπιού» ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη αθ’ ελόο δελ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε, κε ην ίδην ππό ζηνηρείν Β ζθεπηηθό, αθ’ εηέξνπ όηη απνηειεί κηα θνηλώο 

ρξεζηκνπνηνύκελε έθθξαζε ζηελ επηθνηλσλία πνιιώλ απηόκαησλ κεραλώλ θαη θαηά ηνύην δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί όηη ζπλδέεηαη άκεζα θαη απνθιεηζηηθά κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εμ’ απηώλ, ώζηε λα 

πξνθύπηεη ζύγρπζε. 

πλεπώο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν δελ πξνθύπηεη παξαβίαζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.                 

 

 

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ 

Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα 

Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης 

παρούζας. 
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Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ 

απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο. 


